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Trädgårdsingenjör Odling



Vilka är vi?

Mattias Larsson, Programstudierektor (PSR)

Ann-Charlotte Dahlbäck
Utbildningsadministratör

Desiree Mattsson, Tillförordnad utbildningsadministratör

Janne Gustafsson AV-trollkarl



Upprop, Film



Växten i fokus

• trädgårdsingenjör: odling: 
odlingssystem, efterskördshantering, 
produktkvalitet och marknad

• trädgårdsingenjör: design:
formgivning av gröna inom- och 
utomhusmiljöer



Växten i fokus

• kulturväxter
• växtkännedom
• hur växter fungerar
• vad växter behöver för att leva
• växternas samspel med andra organismer
• växternas betydelse för hållbar utveckling
• växterna som konsumentprodukter
• …



Växten i fokus
Evolution, domesticering, odling och en del av landskapet. 



Att studera vid universitet

förväntningar         motivation
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Schwartz 1989, Wanås
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Ramschema – Vad kommer ni att läsa?

2021/2022 Period 1 (HT) Period 2 (HT) Period 3 (VT) Period 4 (VT)

År 1 Botanik 7,5 hp

Kemi 7,5 hp

Odling och kvalitet 
hos trädgårds-
produkter

Teknologi, mark 
och klimat för 
odling

Trädgårds-
marknaden

År 2 Växtskydd,
grundkurs 7,5 hp

Växtfysiologi, 
grundkurs 7,5 hp

Trädgårdsföretaget Odling i 
trädgårdsföretag

Odlingssystem i 
trädgårdsföretag

År 3: 45 hp valbara kurser och kandidatarbete

Sommar: valbara sommarkurser, inklusive Praktik

år 1-2: 60 hp per år grundläggande kurser 15 hp block



Senare - mer om:

• ramschema
• valbara kurser 
• praktikkurser
• utbytesstudier
• examensarbete
• examina
• …

…återkommer (preliminärt 14/9), när ni har hunnit slappna av lite
och alla reserver ska vara antagna 



Första kursen: Botanik

• kursstart i morgon kl 09.15 via Zoom
– kursledare Jonatan Leo

• Canvas nätplatform
– huvudsaklig kommunikationskanal
– endast för kursdeltagare och lärare
– material för internt bruk, föreläsningar, 
kompendier, diskussioner, meddelanden

• kurshemsidan framför allt inför kursstart
– schema, litteratur
– synlig för vem som helst



Frågor? Vem vet?

• Programmens innehåll och struktur:      
mattias.larsson@slu.se

• Kursinnehåll Botanik: jonatan.leo@slu.se

• Praktiska frågor om anmälan, antagning, 
registrering: ann-charlotte.dahlback@slu.se

• Övergripande frågor om formalia, tillgodo-
räknande av kurser etc: karoline.schua@slu.se

mailto:mattias.larsson@slu.se
mailto:jonatan.leo@slu.se
mailto:ann-charlotte.dahlback@slu.se
mailto:karoline.schua@slu.se


Mattias i
Vegetum

Ann-Charlotte,
Karoline i
Tornhuset

Jonatan i 
Horticum

Aulan, Loftet, upprop
Campusinformation



Resurser och information
Programmet

Programhemsidan med information och ramschema:
https://student.slu.se/studier/kurser-och-
program/program-pa-grundniva/tradgardsingenjor-odling/

Canvas-rum Tring Odling. Ni ska bli inbjudna dit snart. 
Acceptera inbjudan!!

https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/program-pa-grundniva/tradgardsingenjor-odling/


Glöm inte: Nybörjarenkäten

Viktigt för att vi ska få information om er bakgrund
och varför ni har valt att läsa denna utbildning vid SLU

Ni ska ha fått information om denna
inklusive inloggning



Corona: följ rekommendationerna

Håll avstånd och hygien

Håll er informerade och följ riktlinjer
och lokala anvisningar



Vad händer nu?



Än en gång,
Välkomna!


	Bildnummer 1
	Välkomna till kandidatprogram:��	Trädgårdsingenjör Odling�
	Vilka är vi?
	Upprop, Film
	Växten i fokus
	Växten i fokus
	Växten i fokus
	Att studera vid universitet
	Att studera vid universitet
	Att studera vid universitet
	Bildnummer 11
	Bildnummer 12
	Ramschema – Vad kommer ni att läsa?
	Senare - mer om:
	Första kursen: Botanik
	Frågor? Vem vet?
	Bildnummer 17
	Resurser och information�Programmet
	Glöm inte: Nybörjarenkäten
	Corona: följ rekommendationerna
	Vad händer nu?
	Än en gång,�� Välkomna!

